
 

23.04.2020بحران کرونا: اطالعات برا ی پناهجویان، مهاجران و حامیان    
 

 خوانندگان عزیز,

 

هامبورگ را           امیدواریم که  خوب باشید. ما تیم هامبورگ آزول، اطالعات مربوط به پناهندگان و مهاجران و)داوطلبان( 
ای از مهمترین اطالعات میباشدزمان بحران کرونا  در وب سایت جمع آوری و به روز رسانی میکنیم. این خالصه  

 برای اطالعات بیشتر ، لطفاً به وب سایت ما hamburgasyl.de  مراجعه کنید. بیشتر اطالعات به زبان 
ینکهایی به زبانهای مختلف نیز پیدا نماییدآلمانی میباشد. در مباحث جداگانه میتوانید ل  

 

 اطالعات عمومی در مورد کرونا
در سراسر جهان 2020مارس  30یک بیماری همه گیر را در تاریخ « کرونا» 2-کووید-ویروس سارس    

 بوجود آورد
     - اندنفر در سراسر جهان  آلوده شده 720,000بیش از         

اندبهبود یافتهنفر در حال حاضر  150,000حدود         

اندنفرتا کنون دراثرویروس کرونا جان خود را از دست داده 34,000حدود         

 

ناشی از ویروس، یک بیماری تنفسی میباشد که در شدیدترین موارد میتواند منجر به مرگ شود. این ویروس  19-بیماری کووید
ت آلودگی سطح آلوده مانند دستگیره در، از فردی به فرد دیگر منتقل از طریق قطرات ریز مانند عطسه ویا انتقال بیماری بعل

شودمی  

 برای جلوگیری از شیوع  بیشتر عفونت، مهم است که ابتدا وضعیت را رادرنظر گرفته و توصیههای کلی   را برای اقدام 
 دنبال کنیم

 

: ها در برابر غفونتها محافظت کنیدآنشما میتوانید با رعایت این قوانین به افراد دیگر کمک کرده و از   

      - در صورت امکان در خانه خود بمانید ، در آپارتمان و یا در اتاق خود در اردوگاه
      - حداقل دو متر از افراد دیگر فاصله داشته باشید          

. ثانیه بشویید 30تا  20دستهایتان را  بصورت مرتب با آب و صابون برای حداقل   -      

     

 اگر چنانچه تب و یا سرفه داشتید ویا مشکوک به بیماری هستید:
لطفاً مستقیماً به پزشک مراجعه نفرمایید و در صورت امکان از سایر افراد فاصله گرفته و بجای آن با شماره           

ه و لطفاً فاصله فاصله خود را در پذیر نبود به کارکنان اردوگاه خود اطالع دادتماس بگیرید. )چنانچه امکان 116117-040
 اینجا نیز حفظ نمایید

افرادی که با این شماره جوابگوی شما هستند به زبان آلمانی صحبت میکنند چنانچه شما زبان آلمانی متوجه نمی شوید، از 
ا پاسخ داده شخص دیگری بخواهید برای شما تماس بگیرد. متأسفانه در حال حاضر چندین ساعت طول بکشد تا به تماس شم

لطفاً پشت خط منتظر بمانید –شود   

اید ویا جواب تست آزمایش شما مثبت شده، حتماً کارکنان محل اِسکان خود را آگاه و مطلع لطفاً اگر فکر کردید که آلوده شده
 نمایید

دددر صورت دارا نبودن بیمه درمانی، آزمایش ویروس کرونا توسط مقامات بهداشتی هامبورگ پرداخت میگر  
 

 کمکهای  پزشکی
 

توانید با دفاتر زیر تماس بگیریدچنانچه اجازه اقامت و یا بیمه درمانی ندارید، اما به کمک پزشکی نیاز دارید، می  

توجه: اگر عالیمی دارید که نشانده ابتال به کرونا ویروس هست، از افراد دیگر فاصله گرفته و در صورت امکان خودتان 
 مستقیم با شماره 116117-040 تماس بگیرید

 

Caritas Krankenmobil 

 

 تاریخها ومکانهای فعلی را میتوانید در وب سایت زیر پیدا نمایید
 

https://www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung/arme-und-obdachlose/krankenmobil 

 

 

https://www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung/arme-und-obdachlose/krankenmobil


÷ Medibüro 

بعدازظهر 17تا  15شنبه و سه شنبه از ساعت پنج 040-23855322مشاوره تلفنی:   

 

AnDOCken 

 .در حال حاضر فقط برای اشخاصی که وقت مالقات دارند انجام پذیرمیباشد
040-43098796 شماره تلفن:   

 

Clearingstelle im Flüchtlingszentrum 

پذیرنمیباشددر حال حاضر هیچ ساعت مشاوره ای حضوری امکان  

040-284073110مشاوره تلفنی:   

 اطالعات مربوط
https://www.fz-hh.de/de/projekte/clearingstelle m.vphp 

 

 

Malteser.Migranten Medizin 

تا اطالع ثانوی در مرکز بهداشت سنت پاولی 2020آوریل 16شنبه از روز پنج  

 seewartestr. 10 (HH St.Pauli)  در اتاقهای کلینیک دندانپزشکی  کاریتاس در طول هفته 

قابل دسترس خواهد بود 019:0تا  16:00از ساعت   

 

 

 

 مراحل پناهندگی، اقامت و تأمین اجتماعی
 

بدلیل همه گیر بودن ویروس کرونا،اکثر ادارات در حال حاضر برای عموم بسته میباشد. لطفاً در حال حاضر شخصاً به ادارات 
 مراجعه نفرمایید، بلکه از طریق تلفن و یا ایمل تماس نمایید

 

 

BAMF دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان 
 

     درحال حاضر درخواست پناهندگی فقط بصورت کتبی  انجام میشود.  پیش نیاز این امر این است که دریک
  Bargkoppelweg ثبت نام شوید. در هامبورگ Zentralen Estaufnahme 

 

 

 جلسات دادرسی در مورد پناهندگی در حال حاضربا محدودیتهای صورت میگیرد

شخصی در مورد دالیل شخصی پناهندگی و روند رسیدگی بیشتر درخواستهای پناهندگی مجدداً  جلسات دادرسی 
پذیرمیباشد. جلسات دادرسی در حال حاضر فقط در موارد ویژه فوری انجام خواهد گرفتامکان  

 

 Ausländerbehördeاداره مهاجرت 
میباشد. دارندگاندفتر مهاجرت مرکزی و دفاتر مهاجرت منطقه ای در حال حاضر تعطیل   

       مجوز اقامت

       اجازه اقامت
       دولدونگ

یا سایر اسناد حقوقی اقامت، که اعتبار آنها به زودی منقضی میشود، از طریق پست گواهی دریافت میکنند. بنابراین شناسه 
گواهی اعالم شود. )اطالعات دفتر های قبلی هنوز معتبر میباشد. در عین حال قرار است طی چند هفته قرار مالقات با این  

( 2020مارس  24از تاریخ  Einwohnerzentralamts مرکزی ساکنان 

. اطالعات بیشتربا این شماره را میتوانید در آدرس زیر مشاهده کنید040-428392288اطالعات مربوطه با شماره   

https://hamburgasyl.de/de/corona-infos/beratungsstellen-einrichtungen-und-projekte/ 

 

 

 اخراج
hamburgasyl.de طفا برای اطالعات فعلی بهانجام نمیشود.ل 2020اخراج از هامبورگ تا اواخر آوریل     

 مراجعه نمایید

https://www.fz-hh.de/de/projekte/clearingstelle
https://hamburgasyl.de/de/corona-infos/beratungsstellen-einrichtungen-und-projekte/


 

Jobcenterمرکز کار، جابسنتر 

درحال حاضر هیچ قرار مالقات شخصی وجود ندارد. اما الزم نیست نگران باشید ،تمامی مزایای اجتماعی همچنان پرداخت 
میشود. اگر یک دعوتنامه برای مالقات دریافت کردهاید، میتوانید آن را نادیده بگیرید،الزم نیست آن را لغو کنید و همچنین با 

 هیچ مجازات/ کاهش خدمات روبرو نیستید
 

درخواستها میتوانند از طریق پست یا بصورت آنالین ارسال شوند. در صورت بروز هرگونه مشگلی، لطفاً با جابسنتر یا یک 
 مرکز مشاوره تماس بگیری. جزییات ارتباط را میتوان در اینجا یافت

https://hamburgasyl.de/corona-infos/beratungsstellen-einrichtungen-und-projekte/ 

 

Fluchtpunkt مشاوره و مشاوره حقوقی 

دهندمشاوره در حال حاضر فقط مشاوره تلفنی یا ایمیل ارایه میبه منظور جلوگیری از شیوع  عفونتها، تقریباً همه مراکز   

 مشاوره حقوقی در مورد پناهندگان

ویا ایمیل آدرس زیر 040-43250080از طریق تلفن   

E-Mail: fluchtpunkt@diakonie-hhsh.de 

 

Flüchtlingszentrumمرکز پناهندگان 

med.Clearinstelle یباشد. برای موارد فوری یا مهم برای مثال مواردتا اطالع ثانوی هیچ مشاوره ای  نم    

یابدموارد پزشکی، اختصاص می  

بسته میباشد و دوره های زبان در آن برگزار نمی شود، در حال حاضر هیچ مشاوره ای در های زباناز آنجا که تمامی مدرسه
 این خصوص وکالسهای زبان آلمانی وجود ندارد

دسترسی داشته باشید040-284079131ویا  040-2840790طریق تلفن با شماره های شما میتوانید با این مرکزاز   

16تا 14و ساعت  13تا 10دوشنبه، سه شنبه، جمعه از ساعت   

E-Mail: info@fz-hh.de 

 

 

ORAدفتر اطالعات حقوقی 
 در حال حاضر دفتر اصلی و دفاتر منطقه ایÖRA تعطیل هستند. در موارد بسیار فوری که در آنجا به

و 15.00تا  8.00شنبه از ساعت دوشنبه تا پنج 040-428433072مشاوره حقوقی نیاز دارید میتوانید از طریق  شماره تلفن 
12.00تا 8.00جمعه از ساعت   

ر میان بگذارید، و سپس ایشان تصمیم لطفاً مدارک خود را آماده کنید. شما میتوانید با مشاور ، تلقنی درخواستهای خود را د
 میگیرند چه کاری برای شما انجام دهند

 

Caritas Härtefallberatungمشاوره 

 در حال حاضر مشاوره حضوری صورت نمیگیرد. لطفاً با مشاوران از طریق تلفن و یا ایمیل تماس بگیرید
E-Mail: haertefallberatung@caritas-hamburg.de 

040-280140808تلفن:   

 

 Caritas Migrationsberatungدفتر مشاوره مهاجرت 
یریددرحال حاضر هیچ مشاوره حضوری انجام نمیگیرد. لطفاً با مشاوران از طریق تلفن و یا ایمیل تماس بگ  

 

Isabel Arnedoایزابل آرنیدو 
Mail:isabel.arnedo@caritas-im-norden.de 

tel: 040 280 140 203 

 

Nadja Barrientosنادیا برینتوس 
Mail: nadja.barrientos@caritas-im-norden.de 

Tel: 040 280 140 204 

 

Bozhura Schumacherبوسورا شوماخر 
Mail: bozhura.schumacher@caritas-im-norden.de 

Tel: 040 280 140 202 

https://hamburgasyl.de/corona-infos/beratungsstellen-einrichtungen-und-projekte/
mailto:info@fz-hh.de
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mailto:nadja.barrientos@caritas-im-norden.de
mailto:bozhura.schumacher@caritas-im-norden.de


 

 

Migrantionsberatung im Diakonischen Werkدفتر مشاوره مهاجرت در 
E-Mail: mbe@diakonie-hamburg.de از طریق ایمیل 15.00تا  9.00جهت مشاوره همه روزه   

قابل دسترسی میباشد 040-30620312و تلفن :    

 

 مراکز مشاوره و اطالعات را میتوانید در سایت زیرپیدا نمایید  
https://hamburgasyl.de/corona-infos/beratungsstellen-einrichtungen-und-projeckte/ 

 

 

 

 کمکهای همسایگی و کمکهای خرید برای افراد آسیبپذیر و یا افرادی که در خانه قرنطینه شدهاند
یک نفر داشتید، و یا کسی که داروهایتان را از داروخانه بگیرد، میتوانید در این سایت های در صورتی که برای خریدنیاز به  

 زیرپیدا نمایید
https://www.quarantaenehelden.org/ 

https://www.wirgegencorona.com/ 

https://nebenan.de/ 

 

اگر جوان و سالم هستید و به یک گروه خطر تعلق ندارید و میخواهید به افراد دیگر در منطقه خودکمک ارائه نمایید، میتوانید  
 از این صفحه برای ثبت نام بعنوانHelferاستفاده نمایید

جستجوو وظایف را هماهنگیافراد داوطلب را       Diakonie-Stiftung MitMenschlichkeit همچنین 

 میکند
https://www.diakonie-hamburg.de/de/veranstaltungen/Corona-Hilfe-Registrerung-fuer-freiwillige-

Helferinnen-und-Helfer 

 

 

 از دست دادن شغل،از دست دادن درآمد و کمک به افراد خوداشتغال
چنانچه شغل شما بخاطر بحران کرونا در معرض خطراست، و به شما پایان کار داده شده است ویا ناگهان درآمد کمتری  

ز طریق کار کوتاه مدت و یا بدلیل اینکه خوداشتغالی دارید( در این سایت پاسخ به سؤاالتی که ممکن است دارید) برای مثال، ا
 اکنون داشته باشید وجود دارد

 

 https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona-virus-arbeitsrechtliche-

auswirkungen.html 

 اطالعات به زبانهای مختلف میباشد 
 

 /https://www.dgb.deاین اطالعات فقط به زبان آلمانی موجود است

 

پروژهاز  Faire Integration در اینجا        Arbeit & Lebenشما میتوانید مشاوره به زبانهای دیگر با 

https://hamburg.arbeitundleben.de/faire-integration: بیابید 
 مشاوره از طریق ایمیل و تلفن

 

 

بمانید، مراقب خودتان باشید و سالم بمانید در صورت امکان در اتاق یا آپارتمان خود  
 

Hamburgasylاز طرف تیم                                                                                               
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